
Emi

Muž dal jména všem zvířatům

                   H7                        Emi

jak je to dávno, jak je to dávno

Muž dal jména všem zvířatům,

                   H7                             Emi

jak je to dávno, už spoustu dnů

Emi                                                   H7

Tak šel a potkal zvíře v houštinách

                                            Emi

a z jeho drápů dostal strach

                                                              Ami

Při jeho řevu mu v žilách stydla krev.

H7                           Emi

Á, řek si: to bude lev

   

Muž dal jména…  

   

Šel dál a viděl zvíře, v očích lesk

a slyšel dusot kopyt rychlých jak blesk

Ta kopyta mířila pít tam co je tůň

á, řek si: to bude kůň

   

Muž dal jména…  

   

Uprostřed řeky viděl ostrov spát

a na jeho hřbet ptáky přilétat

Jen občas zíval, to bylo jediný, na co se zmoh´

á, řek si: to bude hroch

   

Muž dal jména…  

   

A potom viděl zvíře trávu pást,

majestátným klidem se nechal zmást

Když sklonilo rohy, tak byl z něho zlý útočník,

á, řek si: to bude býk

  

Muž dal jména…  

   

Pak se mu zvíře třelo o nohu

a vlhkým čumákem loudilo o něhu

zahřívalo mu záda, když se večer soumrak sneś 

á, řek si: to bude pes

   

Muž dal jména…  

   

Pak viděl zvíře hladké jako led

plazilo se trávou a v zubech skrývalo jed

                                                    Ami

Udiven zůstal pod jabloní stát…  

MUŽ DAL JMÉNA VŠEM ZVÍŘATŮM
Man Gave Names to All the Animals
Český text: Zdeněk Rytíř / Petr Spálený



Kalendář akcí 
na Prosinec
23. 11. Hra ve městě
- Pro staré vlky a spřátelené oddíly

30. 11 - 2. 12. Výjezdní zasedání 
oddílové rady do Prahy
- pro oddílové funkcionáře, OR a vedení

7. 12. Oddílová schůzka

14. - 16. 12. Vánoční výprava
- pro staré vlky

17. 12. Vánoční střediskový koncert

21. 12 Vánoční besídka vlčat

23. 12. Vánoční besídka starých vlků

24. 12. Vánoční krmení zvířátek
- sraz ve 14:00 u kostela (Náměstí TGM)
- Zváni jsou všichni, kteří chtějí sdílet 
vánoční pohodu

4. 1. Oddílová schůzka

5. 1. Zimní přechod Pálavy
- zváni jsou rodiče i přátelé oddílu

18. 1 Oddílová rada

19./20. 1. Družinové výpravy

Palačinky
Máme tady další měsíc a s ním je zpět i má rubrika Recepty mého srdce. Na měsíc 
listopad jsem si pro vás připravil recept na palačinky.
Ingredience:

• 140 g hladké mouky

• 250 ml mléka

• Balíček vanilkového cukru

• ¼ balíčku vanilkového pudingu

• 2 vejce

• Špetka soli

• Olej na smažení

Nejprve si do misky připravíme všechny syp-
ké suroviny, tudíž si odvážíme mouku, přisy-
peme čtvrt balíčku pudingu, balíček vanilko-
vého cukru a špetku soli. K této směsi přidáme dvě vejce a mléko. Pomocí metličky 
vše důkladně zpracujeme do hladkého těsta. Poté necháme těsto 15 minut odpočí-
vat v chladu. Po uplynutí této doby, usmažíme palačinky na pánvičce s rozpáleným 
olejem. Palačinky můžete potřít klasicky marmeládou, nutellou nebo tvarohem. Já 
osobně mám rád palačinky posypané cukrem a skořicí.
Tip pro gurmány: Pro výjimečnou chuť smažte palačinky na kokosovém oleji. Zís-
kají tak exotickou kokosovou chuť.

Zajímavost: Mnoho z  vás si 
jistě říká, proč je v  receptu 
uvedený puding. Tato ingre-
dience je při přípravě palači-
nek nezvyklá, ale je to dobrá 
vychytávka, která zabraňuje 
potrhání palačinek při sma-
žení.

Příjemnou chuť přeje Řízek



Podzimní jitro
Jaroslav Vrchlický

Ves v šeru spí, sám chodím po hrázi;
kol pole jen a pole bez hrází.

Jen žluté listí, oč zavadí nohy,
na obzoru jen černají se stohy.

Ach druhdy jaké vášní útoky
mi v srdce na témž místě hřměly!

Teď všady mír, sen hluchý, hluboký,
háj bezlistý je a luh osiřelý.

Na úděl svého žití klidně zřím.
To věru dost, ba víc než srdce žádá.
že mohu klidně patřit na podzim,
jak houstne mlha a jak listí padá.

Drazí členové a příznivci oddílu Plamen,

věřím, že si podzim užíváte plnými doušky a barvící se listí vám dělá radost. Náš 
oddíl má za sebou start roku. Ve svých řadách jsme přivítali šestku nováčků, kteří 
se pomalu seznamují se skautským životem a všemi radostmi, které nám nabízí. 
Věřím, že se jim u nás bude líbit a vydrží s námi dlouho.

Kromě schůzek, výletů a výprav za sebou máme jedno důležité výročí. I břeclavští 
skauti si připomněli 100 let od vzniku Československa a vysadili český národní 
strom - lípu kousek od klubovny. Ať roste a je plná síly. Až půjdete kolem, tak si ji 
pořádně prohlédněte. Snad nám vydrží tak dlouho, jako je s námi naše republika. 

Přeji tedy naší republice hodně síly a odhodlání, aby přežila ve své demokratické 
podobě nejméně dalších sto let.

za vedení oddílu Ema, zástupkyně vůdce oddílu

V  měsíci Listopadu narozeniny slaví: Pudelka Vojtěch (11), Ba-
chman Vít (10), Prorok Michal (8), Průdek Štěpán (12), Tomík (13), 
Klikouš (20), Kecka (22)

Co se děje ve vlčácké smečce:
• Vlčata za sebou mají první přespávací akci. Na konci září 23 vlčat přivítala naše 

klubovna a my jsme prozkoumali všechna zákoutí. Druhý den jsme se vydali 
na Pohansko a pronásledovali jsme divokou šelmu.

• Vlčácká smečka má novou kroniku, na které se podílejí všichni její členové. Prv-
ní zápis vznikl při přespání na sv. Václava.

• Kromě vztahu k přírodě a životnímu prostředí se vlčata věnují také vztahům 
ve své smečce v návaznosti na vlčácký zákon na slib. Výchovné měsíční cíle i 
prostředky připravuje pro rádce Káně.

• Vlčata vyrazila na podzimní prázdniny na svou vícedenní výpravu.

• V půlce listopadu se vlčata vypraví na výzvědnou expedici v lese pod dohledem 
odborníka, který jim prozradí tajemství z lesa.

• Docházka a měsíc září činila 78,2 %



DETEKTIV SLANINA
ČÁST 3.

„Slyšíš mě?“

„Jirko, volá mu! Kde jsi? Hej, říkám, že mu volá!“ křičela Marie směrem k toaletám, 
na něž si její kolega Jirka Prototyp před půl hodinou odběhl. Jelikož stále nepřichá-
zel, upravila si Marie sluchátka a pokusila se pochytit všechno, co si dva z desítky 
nejbohatších Čechů právě říkají.

„Včera sem moc nespal. Bolela mě hlava.“

„Já spal jako dudek. A zdálo se mi o jedný osobě.“

„Aké?“

„Počkej, to ti musím povykládat. Viděl jsem ji ve středu v cukrárně. Byla sladší než 
všechny dortíky v  chlaďáku, půvabná, ale s  tajemstvím v  hypnotizujících pistáci-
ových očích. Vlasy světle hnědé, větrník. Dáma. Živel. Proboha, pro tu bych si vyřezal 
svý pomatený srdce, jen aby viděla, jak se kvůli ní třepe.“

„To je pekné. Já sem včera mojí kúpil nejaké pomeranče. Ona ich má ráda. Tuba, po-
vedám si, aké to může být, být pomerančom… To se nikdy nedozvieme.“

Když se Jirka Prototyp vrátil ze záchodu, ležela již Mariina sluchátka na stole, za-
tímco ona si lakovala nehty na pravé ruce.

„Takže Tuba zase nic,“ prohodí zklamaně detektiv Slanina, hovor típne a klikne na 
aplikaci map. Pošta Újezd u Brna. Komenského 144. Čtyři a půl kilometru. Zahněte 
doleva. Až to bude možné, otočte se. Zahněte doleva. Uzavírka. Detektiv Slanina vy-
tahuje orbitku na uklidnění. Je na místě.

V jedné ruce propisku, ve druhé notes. Na tváři zdravě sebevědomý výraz ambicióz-
ního třicátníka (plus osm let). V téhle budově celý život pracovala Helena Čechová, 
a protože její ovdovělý manžel pouze dokola opakuje to samé, spoléhá se Slanina 
především na sdílnost lidí zde. Vyjde několik schodů a na druhý pokus zatáhne 
správným směrem za kliku na oprýskaných dveřích. Hned po pár krocích k infor-
mačnímu středisku se však náhle jeho chůze prudce zabrzdí. Žena sedící a tele-
fonující za pultem si ho zatím nevšimla, a aby tomu tak zůstalo, zacouvá detektiv 
Slanina za vysokou kartonovou desku. Na jeho kompletně rudé tváři se ve světle z 
nevkusného lustru lesknou početné kapky, brzo potůčky potu. Anna. Těch deset let 
se na ní podepsalo, ano, ale rozhodně nic z toho, co tehdy měla, neztratila. Ty oči. Ta 
ústa. A pihy, taky tam jsou. Nejen ony byly vším. Nic neztratila a něco určitě získala. 

Chvíli tam detektiv Slanina ještě nehnutě stojí a snaží se najít nějaký způsob, jak 
zastavit mohutnou vlnu vzpomínek, které někde v odlehlých zákoutích jeho mozku 
čekaly na svou příležitost. Jenže hráz, jež tyto myšlenky tak dlouho zadržovala, byla 
protrhnuta a on ví, že se Anně nemůže podívat do očí, aniž by neexplodoval. Ob-
rací se proto ke vstupním dveřím a se zrychleným dechem se nimi proplíží zpátky 
k autu. Klíč, motor, Škoda Yeti v dálce.

„Bylo zavřeno,“ řekl zklamaně po příchodu na policejní stanici detektiv Slanina. 
Další den na poštu poslal Marii, zatímco sám se věnoval dalším odposlechům ma-
jitele rozsáhlé sítě cukráren po celé ČR, Tuby Kučka.

„Dobré ranko, kriminální policie Brno. Jdeme k věci, znala jste Helenu Čechovou?“ 
Paní sedící za pultem náhle ztratila barvu v obličeji, chvíli jen zírala před sebe, pak 
vstala a svižnou chůzí odkráčela do vedlejší kanceláře. Marie ji pochopitelně násle-
dovala, jenže za ženou se prudce zavřely a hned také zamknuly dveře. Ani neúnav-
né bušení ji nepřimělo je otevřít. Zkusím to o patro výš, řekla si Marie, jenže tam 
už našla jen samé uzamčené místnosti. „Vy jste se domluvili!“ zaječela rozhořčeně 
do ticha a seběhla po schodišti zpátky k pultu informačního střediska. Několikrát 
se kolem sebe rozhlédla, než vzala ze stolu objemnou složku dokumentů. Všimla si 
toho hned. „Ty vrchní jsou hrozně umaštěné… Od cukru… Tuba Kuček!“

Vačky


